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ATA N° 112 DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS – CCN/CSE, DE 17/04/2017 

 
Aos dezessete dias do mês de abril, do ano de dois mil e dezessete, no MiniAuditorio de Ciências 1 

Contábeis no Centro Socioeconômico, reuniram-se os membros do Colegiado do Curso de 2 

Graduação em Ciências Contábeis, sob a presidência do Coordenador do Curso, Professor Joisse 3 

Antonio Lorandi, tendo como secretário o servidor técnico-administrativo Diogo Félix de 4 

Oliveira. Estiveram presentes os servidores docentes e membros do Colegiado: Joisse Antonio 5 

Lorandi (Coordenador/CCN/CSE); Irineu Afonso Frey (CCN/CSE); Maíra Melo de Souza 6 

(CCN/CSE), Sandra Rolim Ensslin (CCN/CSE); Suliani Rover (CCN/CSE); Valdirene 7 

Gasparetto (CCN/CSE); Francisco Gelinski Neto (CNM/CSE); Vera do Carmo Comparsi de 8 

Vargas (INE/CTC); Jurandir S. Macedo Júnior (EGC/CTC) e Fernando de Lacerda Mortari 9 

(Suplente MTM/CFM). Não estavam presentes, porém justificaram anteriormente a ausência: 10 

Luiz Felipe Ferreira (CCN/CSE), Lindomar Antônio Fabro (CRC) e Luciano Bedin 11 

(MTM/CFM). ORDEM DO DIA: a) Aprovação da ordem do dia; b) Apreciação da Ata da 12 

centésima décima primeira reunião do Colegiado, de 18/07/2016; c) Apreciação e aprovação da 13 

Proposição de alteração de pesos e pontos de corte para o Vestibular UFSC 2018, já aprovado em 14 

Reunião do NDE/CCN/CSE de 11/04/2017; d) Resolução 01/SCCN/2017, que dispõe sobre a 15 

Prorrogação de prazo para Integralização Curricular do curso; e) Aprovação “Ad Referendun” dos 16 

pedidos de prorrogação de prazo para Integralização curricular; f) Apreciação e aprovação de 17 

solicitação de prova de conhecimento extraordinário para validação e aprovação da disciplina de 18 

Contabilidade Tributária I, conforme solicitado por Wictor Alves Klueger; e g) Assuntos gerais. 19 

Havendo quórum legal, o Coordenador do Curso cumprimentou os presentes e deu por aberta a 20 

reunião. Iniciou os trabalhos com a apresentação e discussão dos itens da pauta: Item a) O 21 

Coordenador submeteu a Ordem do dia para apreciação e aprovação. Após a leitura e não 22 

havendo proposta de alteração, foi aprovada por unanimidade; Item b) Foi submetida para 23 

apreciação a Ata da Reunião anterior, datada de 18/07/2016 que, nada tendo a acrescentar, foi 24 

aprovada por unanimidade; Item c) Foi apresentado aos membros do Colegiado a Proposição de 25 

alteração de pesos e pontos de corte para o Processo Seletivo SISU 2018 e Vestibular UFSC 26 

2018, aprovada em Reunião do NDE/CCN/CSE de 11/04/2017. Após longa discussão foi 27 

aprovada por unanimidade alteração no Processo Seletivo SISU 2018 aumentando o peso da 28 

Disciplina de Redação de 1.5 para 2, além de ampliar o ponto de corte de 300 para 360; Aumento 29 

do peso da Disciplina de Matemática e  suas Tecnologias de 1 para peso 2, além de ampliar o 30 

ponto de corte de 337.74 para 405.28; As demais disciplinas do SISU se mantiveram com os 31 

pesos e pontes de corte iguais. Foi aprovada também por unanimidade alterações para o 32 

Vestibular 2018, aumentando o peso da Disciplina de Primeira Língua de 1 para peso 2, e 33 

aumentando o peso da disciplina de Matemática de peso 1 para peso 2, além de acrescentar nota 34 

de corte de 2,0 para Matemática.  Item d) O Coordenador apresentou a Resolução 35 

01/SCCN/2017, que disporia sobre a Prorrogação de prazo para Integralização Curricular do 36 



 

curso de Ciências Contábeis, e após discussão, por unanimidade, não houve aprovação da mesma. 37 

Item e) Foram apresentados os pedidos de prorrogação de prazo para Integralização Curricular 38 

concedidos no semestre 2017.1, que já haviam sido aprovados pelo Coordenador por ‘’Ad 39 

Referendum’’ e todos foram apreciados e aprovados por unanimidade. Item f) Foi aprovada por 40 

unanimidade a solicitação de prova de conhecimento extraordinário para validação e aprovação 41 

da disciplina de Contabilidade Tributária I do acadêmico Wictor Alves Klueger. Nada mais 42 

havendo a ser tratado e sem manifestações dos presentes, o Presidente do Colegiado agradeceu a 43 

presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Diogo Félix de Oliveira, lavrei a 44 

presente Ata que, se aprovada, será assinada por mim juntamente com o Coordenador e demais 45 

membros deste Colegiado.  46 

 47 


